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Vakantieland Felsenland Südeifel
Trier-Land en het
naburige Luxemburg
Uw brug naar Vakantieland

Genieten in all rust …
bekend om haar zelfgemaakte originele appelbrandewijn-mandel-rozijnen-taart en goed Eifel-keuken
meer gangen diner om uit te kiezen | geen rustdag
START VAN DE AUDIO-TOUR-WANDELING „GROENE HEL“
Direct aan het huis start een 3,5 u durende wandeling „Door
de Groene Hel“. Deze loopt langs fantastische rotsformaties
met een wijde blik over het Sûre-dal tot in Luxemburg en
door donkere koele ravijnen in de zogenoemde „groene
hel“, waar het water uit onzichtbare bronnen druppelt op
de zachte Luxemburgse zandsteen. Men raakt niet uitgekeken op dit magische landschap.

VERWEN-ARRANGEMENT | 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
1 drie-gangen-menu | 1 vier-gangen-romantisch-menu
compleet prijs voor 2 personen vanaf € 318,–
WANDELINGEN-ARRANGEMENT | 5 overnachtingen (so–fr)
met ontbijtbuffet en Halfpension met keuzemenu
compleet prijs voor 2 personen vanaf € 655,–
WELLNESS-ARRANGEMENT | 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
1 drie-gangen-menu | 1 vier-gangen-romantisch-menu | hoofd-schouder-hals-massage 30 min | massage met etherische olie 60 min
compleet prijs voor 2 personen vanaf € 520,–

HOTEL NÜBEL GbR
Mechthild Nübel
Hermann Nübel
Sonnenbergallee 1
54669 Bollendorf
Tel. +49 65 26/92 80-0
Fax +49 65 26/92 80-79
info@waldhotel.com
www.waldhotel.com

Beste Lezer,
van harte welkom in de vakantieregio’s Felsenland Südeifel en Trier-Land en het Luxemburgse grensgebied.
Onze veelzijdige en grenzeloze regio stelt haar unieke
en prachtige natuur en historie aan u voor. Bovendien
biedt ze talrijke mogelijkheden actief te zijn in de natuur
of om te genieten van het culturele aanbod.
Met deze wegwijzer kunt u uw eigen vakantie uitstippelen, helemaal afgestemd op uw wensen. Hierbij
helpen wij u graag door middel van een overzichtelijk
kleurensysteem, wat telkens bij een van onderstaande
thema’s past: Wandelen en fietsen, Uitstapjes en cultuur,
Water, Algemeen.
Wij wensen u veel plezier en ontspanning bij het
lezen van deze broschure en het ontdekken van de grote
en kleine schatten van onze regio.
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NATURWANDELPARK DELUX

Het natuurwandelpark Delux biedt pure fascinatie in een
natuurlijke setting. Het park met in totaal 390 km wandelroute laat u de mooiste stukken Noord, Zuifdeifel en
Ourdal zien. Door een grote verscheidenheid aan flora
en fauna valt er tijdens de wandelingen veel te ontdekken. 9 Van de 23 tochten, de zogenaamde extratouren,
leiden u door zowel Duits als Luxemburgs natuurschoon.

rotspad 1:
Schloss Weilerbach tot Houllay Kulturelle Schätze
lengte: 20 km
Start: Wanderparkplatz K19 boven Schloss Weilerbach
rotspad 2:
Bollendorf tot Beaufort – Luxemburger Sandsteinfelsen
lengte: 20 km
Start: Wanderparkplatz boven Waldhotel Sonnenberg
rotspad 3:
Ferschweiler tot Berdorf – Luxemburger Sandsteinfelsen
lengte: 25 km
Start: Wanderparkplatz K19 boven Schloss Weilerbach
rotspad 4:
Ralingen – Rosport – 30 km Sauertal & Kalksteinfelsen
lengte: 30 km
Start: Metzdorf op de Radlerbrücke (naast de kerk) of
Ralingen (Wanderparkplatz)
www.naturwanderpark.eu

Fahrstraße 13-14 · 54290 Trier
Tel. +49 6 51/9 79 00 66 · Fax 9 91 48 48
mail@kiste-trier.de · www.kiste-trier.de

Onze keuken, dagelijks doorlopend geopend, maakt uitsluitend gebruik
van verse producten en biedt talrijke aardappelvariaties aan; in de oven
of gebakken in de pan, in folie, in verse ovenschotels en als aardappelkoeken. Bo vendien is er een grote keuze aan salades. Op de kaart
staan zowel steaks van de grill als vis-en schnitzel-varianten, evenals specialiteiten uit Trier.
Het hotel Aulmann met 80 bedden, op slechts 2 min. loopafstand
in de Fleischstraße, wordt door hetzelfde team geleid.
Openingstijden:
dagelijks van 11 uur tot 23 uur 30,
keuken doorlopend open van 11 uur 30 tot 22 uur
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ROMEINSEPAD, KORDEL – BUTZWEILER

Tussen de plaatsen Kordel en Butzweiler ligt het Butzbachdal. Door dit dal loopt het prachtige en gezinsvriendelijke Römerpfad (Romeinenpad). De afbeelding van
een Romeinse munt fungeert als markering, waardoor
u het pad gemakkelijk kunt volgen.
Kleine watervallen, resten uit de Romeinse tijd en gigantische grotten leiden u door het dal. De 30 m lange
hangbruggen zijn, zeker voor kinderen, een hoogtepunt
van de tocht.

kluizenaar in deze grot. Hij had als doel het eeuwige heil
te kijgen. Om dit te kunnen bereiken, leefde hij eenzaam
en compleet van de buitenwereld afgezonderd. Tot op
de dag van vandaag zijn tekeningen in de muren van de
grotten te zien. De zichtbare grimassen moesten de boze
geesten uit de grot verdrijven.
De Genovevagrot heeft op haar grootst een afmeting
van wel 15 meter breed en 10 meter hoog. De grot is
niet alleen interessant vanwege de archeologische vondsten, maar ook vanwege de sage die aan de grot is verbonden: die van Genoveva de schone.
Als straf werden zij en haar zoontje door graaf Siegfried ter dood veroordeeld. Echter, de beul die deze opdracht had gekregen liet hen in een grot achter waar zij
jarenlang leefden. Toen Siegfried de twee na deze tijd
levend in het bos terugvond, geloofde hij door dit wonder in haar.
Burcht Ramstein
Ten zuiden van Kordel rijst de ruïne van de voormalige
Burcht Ramstein. Oorspronkelijk diende ze als verdedigingsburcht waardoor ze een belangrijke en machtige
positie bekleedde.
Onder aartsbisschop Diether von Nassau (1300–
1307) begon de verbouwing van een huis naar een
burcht. De Burchtruïne, het hof en het land werden later
verkocht, waarna de burcht tot op de dag van vandaag
binnen dezelfde familie is gebleven.

Bezienswaardigheden tijdens de wandeling:
Romeinse mijn en steengroeve, Pützlöcher
Ten noorden van Butzweiler liggen de Pützlöcher. Maar
liefst 9 diepe schachten laten de geschiedenis van de
winning van steen en erts zien. Vermoedelijk komen de
stenen van de Porta Nigra in Trier uit deze grotten. Rondleidingen in de Pützlöcher zijn op aanvraag mogelijk.
Klausen- en Genovevagrotten
Bij een bezoek aan de Klausengrot wordt met behulp
van uw fantasie de geschiedenis opnieuw tot leven gebracht. Volgens de legende leefde in de 18e eeuw een

Tentoonstelling
van 5 mei tot 21 oktober 2018
www.karl-marx-ausstellung.de
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WIJNONTDEKKINGREIS DOOR DE
GEMEENTE MERTERT-WASSERBILLIG (L)

Burcht Ramstein
De nog zichtbare resten van muren, zithoeken en trappen spreken tot de Middeleeuwse verbeelding. Vooral
de westzijde van de burcht is het bekijken waard. In het
burchthuis wordt al 2 eeuwen lang horeca bedreven.
Tegenwoordig kunt u ervoor kiezen om in het hotel
te overnachten of in het restaurant te genieten van een
heerlijke maaltijd.

Op een afwisselende route hebt u de mogelijkheid een
wijnontdekkingsreis te maken en meer over de moeselwijnen te weten te komen. Op vele plaatsen worden aan
de hand van informatieborden verschillende thema’s
met betrekking tot wijn behandeld (bijvoorbeeld de productie en de omgeving). Ook komt u onderweg werken
van de Luxemburgse schilder Jean-Pierre Beckius tegen.
Hij werd door dit landschap geïnspireerd, wat ook in zijn
werken terug te zien is. De start is voor de kerk in Mertert of het gemeentehuis in Wasserbillig.
Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66

www.roemerpfad.de

www.lux-trier.info | www.mertert.lu
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EIFELSTEIG – WAAR DE ROTS EN WATER
JE BEGLEIDEN

Van Aken door het Ruhrdal via de Zuideifel tot Trier: de
Eifelsteig laat u alle hoeken van de Eifel zien binnen de
15 etappes (313 km) van de route blijft het pad altijd
dicht bij de natuur. De premium wandelroute leidt door
vele dalen met beekjes, stuwadammen en langs ‘de
ogen van de Eifel’: de vulkaanmeren. In Gerolstein vindt
u zelfs Dolomietenrotsen en de uitstekende rotsen in het
Lieserdal. Het is de moeite zeker waard een beklimming
te maken, want op de top wordt u met prachtige uitzichten beloond. In het Butzbachdal vindt u niet alleen
grote rechthoekige rotsblokken en gesteenten, ook watervallen behoren tot de pracht en praal van dit gebied
(zie ook het Romeinsepad op de vorige bladzijde).
Mocht u nog meer van deze prachtige regio willen
ontdekken, dan kunt u ervoor kiezen om van de hoofdroute af te wijken. De vele alternatieve routes bieden
u hetzelfde wandelplezier als u van de Eifelsteig gewend
bent, maar laten u net dat beetje extra uit de buurt zien.
Wandelen op de Eifelsteig beloftes voor avontuur,
ontspanning en plezier.

WANDELEN OP DE SPECIALE TOUR

Beleef onze regio op de wandelschoenen! Elk jaar bieden wij wandelingen onder begeleiding aan, waarbij u
de regio van een andere kant kunt bekijken. U krijgt de
kans nieuwe streken te ontdekken en gloednieuwe wandelpaden te bewandelen. Bovendien bieden wij in het
kader van deze rondwandelingen onderweg een kleine
verrassing aan.
Voor zowel de getrainde als de minder actieve wandelaar bestaat de mogelijkheid om mee te doen. U kunt
namelijk kiezen tussen een lange (hele dag) en een korte
(halve dag) rondwandeling die u de omgeving laten zien
en u een onvergetelijke dag bezorgen.
Wandelweek „Dahem an Trier-Land“
· 23 tot 27 week van augustus, vanaf 14 uur
· Begeleide rondwandelingen tussen 10–12 km
· Pauz posten
· Typisch regionale eetgelegenheid aan het einde van de
wandeling
Wandelweek in Naturpark Südeifel (Natuurpark
Zuideifel)
· 4 tot 8 oktober, vanaf 9 uur 30
· Begeleide rondwandelingen tussen de 15–18 km
· Middageten in prijs inbegrepen
Tel. +49 (0) 65 25 / 93 39 30
www.felsenland-suedeifel.de

Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66 | www.lux-trier.info

Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66 | www.lux-trier.info
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LIBORIUSKAPEL

Steile trappen leiden u tot hoog boven het Sauerdal,
waar een ware schat op u wacht. De Liboriuskapel met
haar kleine platform bieden u een prachtig uitzicht over
Echternach, de oudste stad van Luxemburg. De kapel
die u ziet is echter niet de eerste. De eerste werd ter ere
van de heilige Liborius gebouwd. Op diezelfde plaats
werd begin 20e eeuw een nieuwe kapel gebouwd, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest werd. De
kapel die u ziet is in 1951 gebouwd en de derde op deze
plaats.
Onder de kapel bevindt zich een grot in de bergrotsen, waar tot eind 16e eeuw monniken leefden en daar
een tuin en wijngaard onderhielden. Uit deze tijd zijn
nog vele resten te zien van trappen en deuren. En als u
goed kijkt vindt u zelfs een wijwaterbakje aan de ingang
van de grot.

HET JACOBSPAD

Het Jacobspad is zonder twijfel de bekendste pelgrimsweg ter wereld. Met een wegennet dwars door Middenen West-Europa leidt de weg naar de eindbestemming
in het Spaanse Santiago de Compostela. In de Zuideifel
tot het drielandenpunt bij Perl zult u de Jacobsschelp,
het symbool van de weg, vaak tegenkomen.
Vanuit Echternach in Luxemburg loopt de weg via
de Sauer naar Minden. Na een kleine klim over de Erdinger berg komt u in de Eifelse heuvelrug terecht. Als
u uw weg vervolgt loopt u door een prachtig landschap
met vele fruitboomgaarden en destilleerderijen na
Möhn. Onderweg komt u het Siebenschläferaltaar uit de
16e eeuw tegen. Via het dorp Lorich en het daarop volgende Biewerbachdal wordt u uiteindelijk naar Trier geleid.
In deze zeer mooie stad hebt u niet alleen de gelegenheid weer op adem te komen, maar kunt u ook naar
de St. Matthiasabdij. Vanaf dit wandelwegenknooppunt
gaat het Jacobspad langs de Moezel richting Konz en
verder.
Tel. +49 (0) 65 25 / 93 39 30
www.felsenland-suedeifel.de

Tel. +49 (0) 65 25 / 93 39 30

Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66

www.felsenland-suedeifel.de

www.lux-trier.info
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FIETSPADENNET IN DE ZUIDEIFEL

VERHUUR VAN FIETSEN + E-BIKES

EEN PARADIJS VOOR DE FIETSFANAAT:
1. Nims-fietspad:
_ familie-vriendlijk fietspad met zachte helling
_ Praktisch compleet vlakke route van Bitburg (Irrel)
tot aan de Luxemburgse grens
2. Sûre-fietspad:
_ meesdal direct langs de Sûre en platte
_ Zeer geschikt voor een gezinsfietstocht
_ Fiets van Duitsland naar Luxemburg en terug over
de vele bruggen
_ Veel terrassen economieen wijnhuizen
3. Moezelfietspad, Perl-Koblenz:
_ Vanaf Wasserbillig met aansluiting de sûre-fietspad
_ Pittoreske wijndorpen op de route
_ Ontdek de vele bezienswaardigheden onderweg
4. Prüm-fietspad:
_ Vanaf Irrel naar Irreler watervallen, start de
belevenisroute „water en natuur” start
5. „Charly“-fietspad:
_ 35 km op de voormalig treintracé van Echternach tot
Luxemburg-stad
6. Enz-fietspad:
_ Start is aan de monding van de Enz in de Prüm
(Holsthum) naar historisch Neuerburg

De Duits-Luxemburgse VVV en Felsenland Südeifel bieden u in samenwerking met Rent-a-bike Miselerland de
mogelijkheid fietsen in verschillende soorten en maten
te huren. Bovendien is teruggave van de fietsen aan alle
verhuurpunten van Rent-a-bike Miselerland mogelijk.
Het aanbod van e-bikes zorgt ervoor dat u zonder enig
probleem zelfs weg van de vele rivieren de heuvels in
kunt rijden. Op de routes langs de Sauer en Moezel
krijgt u bovendien erg vaak de kans om niet alleen uw
fiets op de laden, maar ook zelf energie bij te tanken
voor de volgende etappe.

www.felsenland-suedeifel.de | www.lux-trier.info

www.lux-trier.info | www.felsenland-suedeifel.de

sauerdal-fiets-bus | www.vrt-info.de

www.rentabike-miselerland.lu

Op zoek naar …

… van de Romeinen
… van de Middeleuwen
… van de architectuur
… van het joodse Trier
… van Karl Marx en Friedrich Spee
Trier op en regendag

€ 2,90

Voorhanden bij het boekhandel en bij het VVV Trier-Land!
Verlag + Medien@gentur Michael Weyand GmbH
Friedlandstr. 4 | 54293 Trier | verlag@weyand.de | www.weyand.de
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OP ONTDEKKINGSTOCHT MET HET
GPS-APPARAAT

Met een GPS-apparaat in de hand bent u nooit de weg
kwijt en beleeft u gegarandeerd veel plezier.
Ook zonder wegmarkering en borden is het namelijk
zeer goed mogelijk de Zuideifel te ontdekken. Het GPSsysteem leidt u zonder problemen door het prachtige
landschap.
Tevens kunt u GPS gebruiken bij de hedendaagse
vorm van schatzoeken: geocache. Speciaal hiervoor ontwikkelde tochten laten zowel grote als kleine ontdekkers
de toeristische attracties op een speelse manier zien. U
kunt ervoor kiezen om de GPS-tocht alleen te maken,
maar deze activieit staat ook zeker garant voor een
leuke middag met het gezin of uw reisgezelschap.
Verhuurpunten GPS-apparaten: VVV Bollendorf, VVV
Irrel, Duits-Luxemburgse VVV, Teufelsschlucht Ernzen,
Jeugdherberg Bollendorf
Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66

IPOD LUISTERWANDELING
„GROENE HEL” IN BOLLENDORF

Geen anonieme sprekers, maar de inwoners van het
dorp vertellen u de bijzondere verhalen bij de bezienswaardigheden in de buurt. „De gast maakt niet alleen
kennis met onze omgeving, maar ook met haar inwoners”, aldus Kurt Allar, voorzitter van de VVV Bollendorf.
Van smokkelverhalen tot kruidenheksen: alle verhalen
komen aan bod.
De tocht heeft zelfs een prijs in de wacht gesleept
voor haar innovatieve idee en is het bewandelen zeker
waard!
Bij 13 uitleenstations kunt u een Ipod meenemen en
een wandeling op een compleet andere manier beleven.
Verdeeld over 7 km worden bij 10 punten mythen en
verhalen verteld onder het motto: de Bollendorfers laten
het zien.

www.lux-trier.info
Tel. +49 (0) 65 25 / 93 39 30

Tel. +49 (0) 65 25 / 9 33 93-0

www.felsenland-suedeifel.de

www.felsenland-suedeifel.de
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NEUERBURG

HET OVEN- EN IJZERMUSEUM

Het stadje Neuerburg is een van de meest historische
plekken in de Westeifel. De ligging diep in het dal in
combinatie met de vele kerkjes, torens en grote Burchtcomplexen maken het tot een pitoreske omgeving. In de
Middeleeuwen werd de Burcht tot een stevige vestiging
verbouwd, wat haar uiteindelijk fataal werd. In de 17e
eeuw werd ze namelijk door de Fransen opgeblazen. De
buitenpoort en het paleis bleven bewoonbaar en tegenwoordig bevindt zich hier een jeugdherberg. Voor de
ruine ligt een laatgothische parochiekerk en de kleine
burcht. Het mooie gebouw met traptoren is het voormalige zogenaamde Vogtshaus en stamt tevens uit de
17e eeuw.

In het Oven- en ijzermuseum in Hüttingen bij Lahr vindt
u een grote verzameling aan kunsthistorische voorwerpen. Brigitte en Theo Lukas vervulden hiermee een lang
gekoesterde droom en dragen hun steentje bij aan het
behoud van cultureel erfgoed. Ovens en ijzer zijn de belangrijkste onderwerpen van dit buitengewoon speciale
museum, maar er is nog meer te zien! Met behulp van
thema’s zoals „Grootmoeders keuken“, „In de schoolbanken” en „rondom tabak” krijgt u een uitgebreide
verzameling unieke voorwerpen tentoongesteld. Samengevat laat het Oven- en ijzermuseum het alledaagse
leven en huishouden uit vergane tijden in een fantastische atmosfeer zien. Op het gerenoveerde boerenerf van
meer dan 200 qm groot laat de familie Lukas, naar wens
ook met een rondleiding, haar expositie aan u zien.
Oude verhalen komen tot leven en brengen u terug naar
de tijd toen geluk nog heel gewoon was.

Tel. +49 (0) 65 64/ 21 87

Tel. +49 (0) 65 66 / 85 42

www.jugendburg-neuerburg.de

www.ofen-und-eisenmuseum.de
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IGELER SÄULE –
UNESCO WERELDERFGOED

Midden in het dorpje Igel staat de zuil uit de 3e eeuw
trots tussen de huizen. Op grond van haar unieke voorkomen (en als bestbewaarde zuil ten noorden van de
Alpen) is ze sinds 1986 opgenomen in de cultuurerfgoedlijst van de UNESCO.
Oorspronkelijk is de zuil gebouwd als grafmonument
binnen de familie Secundinius.
De zijden van de zuil zijn met verschillende reliëfs
versierd en vertellen over het leven als wever, het alledaagse leven in de Romeinse tijd en de Grieks-Romeinse
mythologie. Interessanter zijn echter andere feiten. Zo
werd de zuil ook als reclamezuil gebruikt en heeft het
reliëfs aan de zuidzijde ervoor gezorgd dat hij zo goed
in takt is gebleven. Deze afbeelding werd namelijk in de
Middeleeuwen fout geïnterpreteerd. Gedacht werd dat
de bruiloft van de heilige Helena werd uitgebeeld, waardoor de zuil onder bescherming van de kerk kwam te
staan en de Middeleeuwse beeldenstorm in deze regio
overleefde.

„SALVE” – DE ROMEINSE ROUTES

„Salve” klinkt over de Romeinse straten.
Vooral in het Moezelgebied van Luxemburg tot Koblenz hebben de Romeinen veel sporen achtergelaten.
Soms zijn deze niet te missen, zoals het UNESCO werelderfgoed, of ze zijn een beloning van een culturele
zoektocht. Het toeristische netwerk Straßen der Römer
(Romeinse Routes) vat deze schatten samen en draagt
zorg over de resten. Het Straßen der Römer-netwerk
maakt een kijkje in het leven van de Romeinen tot een
hele ervaring. Aan de hand van thema’s zoals geloof,
wellness en de Romeinse keuken waant u zich terug in
de tijd.
Vanwege het individuele karakter van het concept
kunt u zelf kiezen welke bezienswaardigheden u bezoekt. Of u nu op zoek bent naar Romeins avontuur, Romeinse cultuur of simpelweg de geschiedenis: de bijbehorende broschure „Salve op de Romeinse routes”
neemt u bij de hand en laat u de omgeving zien. In de
broschure staan alle punten en attracties op een rij,
samen met tips om nog meer uit uw dagtrip te halen.
Door het uitgestrekte gebied is het ontdekken van de
Romeinse schatten op vele manieren mogelijk. Per
spoor, te voet of met een boot: er is altijd een geschikte
reismogelijkheid in de buurt.
www.strassen-der-roemer.eu
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GRUTENHÄUSCHEN – DE ROMEINSE
GRAFTEMPEL BIJ IGEL

Of u nu te voet of op de fiets langs de Moezel onderweg
bent: het Grutenhäuschen in de wijngaarden tussen Igel
en Wasserbillig is een echte eyecatcher. Van veraf lijkt
het een normaal wijngaardhuisje te zijn. Dichterbij is
echter goed te zien dat het een Romeins bouwwerk betreft. De ruïne uit de 3. of 4. eeuw na Chr. is in de jaren
’60 in haar oude glorie hersteld. Onderaan ziet u de
ruimte waar sarcofagen opgeborgen werden. Bovenop
deze grafkamer staat een vierkante ruimte waar zich
vooraan de zuilenhal aan elke zijde vier zuilen bevinden.
De graftombe is in het bezit van de wijnbouwer Löwener
Mühle aan de voet van de heuvel, die u ook graag te
woord staat met betrekking tot dit bijzondere bouwwerk.

Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66 | www.lux-trier.info
Kleines Gedankenspiel F ≠≠:
Zolderverd., volledig ingericht: keuken, grote
woonkamer met eethoek en zithoek (dubb.
slaapbank), kleine slaapk. m. dubb. slaapbank,
wasdroger, douche/WC, zuidbalkon m. pergola.
Vanaf 2 pers. 42–54 €/dag
Mittleres Gedankenspiel:
Kelderverd., geschikt voor rolstoelgebruikers,
met aangepaste parkeergelegenh., volledig ingericht: grote woonkamer met zithoek, kleine
doorgangskamer met dubb. slaapbank, 1 dubbele kamer met 2 enkele seniorbedden, aangepaste douche/WC, keuken, eethal, wasdroger,
overdekt terras en zitplaats.
Vanaf 2 pers. 45–57 €/dag

Ferienwohnungen Gedankenspiel
3 gerieflijke vakantiewoningen in het rustige bos. Parkeergelegenheid,
fietsenstalling, ligweide, bbc-en mogelijk, speeltuin dichtbij, internet.
We speak English. On parle français. Bij lichamelijke beperking gelieve
indien gewenst meer info in te winnen. Honden welkom.
Monika Walter | Schauinsland 43 | 54298 Igel
Tel. +49 (0) 65 01/1 62 56 | www.fewogedankenspiel.com

Großes Gedankenspiel F ≠≠≠:
Gelijkvloers in aangrenzende woning, geschikt
voor mindervaliden, volledig ingericht: keuken,
grote woonkamer met zithoek en dubbele
slaapbank, balkon met trap naar tuin, 1 dubbele
kamer, 1 kamer met dubbele slaapbank/stapelbed, grote eetkamer met dubb. slaapbank, wasdroger, ligbad/WC.
Vanaf 2 pers. 42–54 €/dag
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SLOT NIEDERWEIS
KLEINE BAROKKE PRACHT

BURCHTRUÏNE PRÜMERBURG
PRÜMZURLAY

Dit kleine barokke slot werd voor Franz Eduard Anton
Baron von der Heyden gebouwd, waarna de familie zich
in het paleis huisvestte. Na het overlijden van de laatste
baron, midden 19e eeuw, gaf hij dit slot en zijn complete
vermogen aan de Kreis Bitburg. Dit geschenk moest de
opvoeding en verzorging van weeskinderen en arme ouderen ten goede komen.
Na deze periode werd het slot meerdere malen verpacht en veloor het zijn authentieke karakter. Hij gaf zijn
complete vermogen aan de Kreis Bitburg vor het onderwijs weeskinderen en arme ouderen ten.
Slot Niederweis was meerdere malen verpacht en veloor het zijn authentieke karakter. Pas in 2005 kreeg het
slot haar oude bravour weer terug. Met een bijzonder
scherp oog voor de barokke stijl werden de zalen getrouw aan het origineel gereconstrueerd.
Voor culinaire ontspanning zorgt het restaurant met
Tenne aan de zijkant van het slot.

De Burchtruine stamt waarschijnlijk uit de 12e eeuw en
is op een steil stuk zandsteenrots gebouwd. De weg er
naartoe leidt over de voormalige gracht van de burcht.
De verdedigingstoren die u ziet is vijfhoekig en stamt
uit de 12e/13e eeuw. Van de rest van de burcht is helaas
alleen de gevelwand van het woongedeelte (Palas) goed
bewaard gebleven. Als u goed kijkt, ziet u rechts en links
van de ramen de brede vensterbanken en een trap die
richting de gewelfde kelder gaat.
Walter von Meysenburg was de eerste pachtheer
onder de graven en hertogen van Luxemburg. Na veel
bezitterswisselingen verwierf de familie Von der Heyen
de heerschappij over het landgoed Prü merburg samen
met de landgoederen Niederweis en Stolzenburg. In de
Frans-Nederlandse oorlog werd de burcht 1658 verwoest. De gehele constructie ligt aan de rand van een klif
die 60 meter hoog is. Vanuit hier heeft u een prachtig
uitzicht over het dal met haar omgeving.
Tel. +49 (0) 65 25 / 93 39 30

www.schloss-niederweis.de

www.felsenland-suedeifel.de
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SLOT EN HOOGOVENS WEILERBACH

DE WATERVALLEN TUSSEN IRREL EN
PRÜMZURLAY

Emanuel Limpach, dee laatste abt van Echternach gaf
in 1780 de opdracht tot de bouw van dit barokke slot
in de buurt van Bollendorf. Het ingemetselde wapen in
de middengevel laat de huismeesters zien. Boven de
ramen wordt duidelijk dat het om een lustslot gaat,
aangezien de grimassen neerslachtigheid moeten verdrijven. Achter het slot bevindt zich een weg naar de
tuinen met zelfs een eigen bronhuis. In de omgeving
zijn meer gebouwen uit deze tijd te vinden, echter zijn
deze door de tand des tijd ruïnen geworden.

Aan de rand van deze ruim 60–80 m dikke zandsteenlaag
sloeg de natuur steeds weer opnieuw rotsblokken weg.
Na de laatste ijstijd 12.000 jaar geleden lieten in
deze omgeving zeer veel rotsblokken los. Deze blokken
vielen kapotgebrokkeld van het Ferschweilerplateau de
helling af het water in. Hier bleven ze liggen, waardoor
het water geen vrije doorstroom meer had. De Prüm liep
vast bij het plaatsje Holsthum en zo ontstond er een
groot meer.
Door de tand des tijds had de Prüm een nieuwe weg
gevonden en was een deel van de gevallen rotsblokken
door watererosie versleten. Tegenwoordig schiet het
water tussen de rotsblokken door en is er een ware wildwaterbaan ontstaan. Hierdoor biedt dit stuk de perfecte
gelegenheid voor kanovaarders om te oefenen.
Bovendien vindt u hier een uniek natuurspektakel
met zeldzame ijsvogels en watervallen, die als start van
vele wandelingen dient.

Het slot bood namelijk plaats aan het bestuur van de
nieuwe in de buurt gelegen ijzerhut. In dit complex
huisvest nu het museumcafe Remise. Het museum laat
artikelen zoals afdekplaten en ovens uit 200 jaar productiegeschiedenis zien. Vroeger diende het gebouw
nog als schuur voor koetsen, maar nu trekt het als museum elk jaar vele bezoekers.
Tel. +49 (0) 65 25 / 93 39 30

Tel. +49 (0) 65 25 / 93 39 30

www.felsenland-suedeifel.de

www.felsenland-suedeifel.de
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PARC MERVEILLEUX BETTEMBURG

In het zuiden van Luxemburg ligt het Parc Merveilleux.
Door de grootte van het park valt er veel te ontdekken
en is het een echte aanrader voor een gezinsuitstapje.
Het oorspronkelijke idee van een sprookjespark met
sprookje geillustreerde, Pony Express, mini-cars en spelltoestellen werd in de laatste jaren flink uitgebreid.
Nieuw zijn bijvoorbeeld de exotische diersoorten die in
het park leven, waardoor u alle continenten binnen 1
dag kunt beleven. Urenlang speelplezier, interactief
sprookjes leren kennen en spannende dingen ontdekken. Al met al zijn de perfecte ingrediënten aanwezig
voor een geslaagd gezinsuitstapje.

Parc Merveilleux
route de Mondorf | L-3260 BETTEMBURG
Tel. 0 03 52 / 51 10 48-1
www.parc-merveilleux.lu
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CULTUUR EN GESCHIEDENIS IN GLAS EN
STEEN

Cultuurpad Mertert
Het cultuurpad in Mertert vertelt over de geschiedenis
van de gemeente. Elk punt behandelt een ander thema,
bijvoorbeeld de historische gebouwen of de haven. Bovendien krijgt u een overzicht over de historie van de
Romeinen tot de Tweede Wereldoorlog. U kunt kiezen
tussen 2 routes: de korte van 3,2 km of de lange van
9,5 km.
Cultuurpad Wasserbillig
Ook het cultuurpad in Wasserbillig informeert u over de
geschiedenis van het aan Mertert grenzende dorp, waarbij elke glazen informatiezuil in het teken van een ander
thema staat. Net als in Mertert loopt er een grote en
een kleine route door het dorp. De korte heeft een lengte
van 3,3 km en de lange een lengte van 9,9 km.

MARIA-THERESIENSTEEN TUSSEN
BOLLENDORF EN WALLENDORF

Tijdens de Middeleeuwen was de abdij van Echternach
de hoofdabdij van gelijknamige rijk. Hierdoor beschikte
het klooster over hoven, molens en landerijen binnen
het gehele rijk.
Deze status betekende bovendien dat de abdij niet
werd aangevallen door andere landheren. Langs de
grens zorgde een convent voor duidelijke grenzen, waarbij de grens in dit gebied dwars over het plateau verliep.
Bewijs hiervan is de Maria-Theresien-steen, een massief,
vierkant grenssteen van meer dan 1 meter hoog en 80
cm doorsnede. De ene kant van deze steen draagt het
wapen van keizerin Maria Theresia met de oostenrijkse
adelaar en een inscriptie van het bouwjaar 1771. Aan
de andere kant ziet u het ingemetselde wapen van de
graaf van Vianden.
Vanuit deze steen ziet u naar het westen een diep
dal, wat ook een deel van de grens laat zien. In de volksmond heet dit gebied nog altijd „Moarkendell”, wat vrij
vertaald grenssteendal betekent.

Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66
info@lux-trier.info | www.lux-trier.info

www.felsenland-suedeifel.de
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DE BURCHT VIANDEN

De burcht van Vianden werd van de 11de tot de 14de
eeuw op de fundamenten van een Romeinse vesting en
Karolingisch refugium gebouwd.
Het gaat bij dit kasteel om een van de grootste en
mooiste feodale residenties uit de romaanse en gotische
tijd in Europa, waar het vorstenhuis Hohenstaufen zijn
stempel heeft opgedrukt.
Tot de 15de eeuw was het de woonst van de machtige graven van Vianden, die prat gingen op hun relatie
met het Duitse keizershof en wiens belangrijkste graaf,
Hendrik I, (1220–1250) met een familielid van de Cape-

tingers, destijds het Franse koningshuis, getrouwd was.
In 1417 kwam het door erfenis in het bezit van de
jongere lijn van het Duitse huis van Nassau.
De kapel, de kleine en de grote zaal, de merkwaardigste kamers van het kasteel, werden tegen het einde
van de 12de en tijdens de eerste helft van de 13de eeuw
gebouwd. Het bouwwerk van Nassau werd eerst in het
begin van de 17de eeuw opgetrokken.
In 1820 leidde de verkoop van het kasteel tot zijn
verval. In 1890 kwam de burcht in handen van Groothertog Adolf en bleef in het bezit van de Groot-hertogelijke familie. Na de overname van de burcht door de
staat in 1977, werd het kasteel in zijn oorspronkelijke
pracht gerestaureerd en behoort vandaag tot de belangrijkste monumenten van Europa.
Montée du Château | L-9408 Vianden
Tel. 0 03 52 / 83 41 08-1
info@castle-vianden.lu | www.castle-vianden.lu
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CAMPINGPLATZ ECHTERNACHERBRÜCK
Mindener Str. 18 | 54668 Echternacherbrück
Tel. +49 6525-340 | Fax 93155
info@echternacherbrueck.de
www.echternacherbrueck.de

Recreatieoord Echternacherbrück
De camping (eigendom van de gemeente) strekt zich 1000 m langs de sûre uit, uitgerust met moderne sanitaire voorzieningen. De camping beschikt over een modern buitenzwembad met grote
ligweide en een kiosk voor verfrissingen en snacks. Minigolf, tennis, sportvliegen, kano varen, kegelen, fietsen, wandelpaden en nog veel meer vindt u in de buurt. Ontspan u in het aangenaam
klimaat en beleef ons prachtig vakantiegebied in de Zuid-Eifel.
Komt ons toch eens bezoeken – wij verheugen ons!

20 Kaart Toeristische regio’s

FERIENREGION FELSENLAND SÜDEIFEL
Im Abteihof Bollendorf | Neuerburger Str. 6
54669 Bollendorf
Tel. +49 (0) 65 25 / 93 39 3-0 | Fax +49 (0) 65 25 / 93 39 3-9
info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de

DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE TOURIST-INFORMATION
Moselstr. 1 | 54308 Langsur
Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66 | Fax +49 (0) 65 01 / 60 59 84
info@lux-trier.info | www.lux-trier.info

LUXEMBOURG CARD
De Duits-Luxemburgse VVV is verkoopplaats voor de Luxemburg Card. Het is
ontworpen voor 1, 2 of 3 dagen als enkelvoudige of familiekaart (2–5 personen) verkrijgbaar en biedt de volgende voordelen:
· Gratis bezichtigen van 55 bezienswaardigheden in het groothertogdom
· Korting op de entreeprijs bij 13 bezienswaardigheden
· Bij bijschikbaarheid 10% korting op een selectie van festivaltickets, muziek- en theatervoorstellingen
· 15% korting bij autoverhuur via Budget
· Broschure met alle informatie die u over Luxemburg moet weten (D, F,
GB, NL)
· Gratis reizen met het openbaar ervoer (treinen en bussen) in heel Luxemburg
· Bij een meerdagenkaart zijn de dagen afzonderlijk van elkaar te gebruiken
· Geen persoonsgebondenheid
· Gratis trekkingbikes huren bij Rent-a-bike
Meer uitlaten:
• info@ont.lu
• www.luxembourgcard.lu
Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66 | www.lux-trier.info
Landesverkehrsamt Luxemburg | www.ont.lu | info@ont.lu
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SCHANKWEILER KLAUSE

In 1648 werd de eerste kapel en kluizenaarshut op de
Schankweilerberg voor het eerst gedocumenteerd. De
kapel die u nu ziet werd echter pas in 1762/63 gebouwd
en iseen single-schip Bruchstein. Qua architectuur is de
kapel simpel met een kroonlijst omlijst. Het portaal
wordt door natuursteen gevormd en met schelpvormige
reliëfs afgerond. De kostbare en prachtige hoofd- en zijaltaren stammen net zoals de preekstoel uit de rococotijd. De biechtstoelen met zeer mooie inlegwerken zijn
uit de barok, al zijn er rococo-elementen terug te vinden.
Aan de rechterkant van de kapel kunt u de kluizenaarswoning zien.
Tegenwoordig dient de hermitage als pelgrimsoord
voor “De Moeder van Goede Raad”. Het ter plekke vereerde en op het altaar opgestelde genaden-beeld gaat
terug op het Maria-beeld van Lucas Cranach de Oudere,
dat hij na 1537 voor het Saksische hof van Dresden geschilderd had, volgens de legende in aanwezigheid van
Martin Luther. Naast de kapel bevindt zich de zogenaamde kluizenaarswoning, die als verblijf voor een eremiet gedacht is. In vroegere tijden huisde er meestal een
monnik, die de kapel verzorgde en de bedevaarders bediende. In de tweede helft van de 20ste eeuw ging dit
gebruik echter verloren. Sinds 2008 woont er weer een
priester in de kluizenaarswoning.
www.felsenland-suedeifel.de

EIFELPARK – DE WILDE DIEREN EN
VRIJETIJDSPARK IN GONDORF

Onbezorgd van de natuur genieten met het hele gezin,
daarbij op een speelse wijze iets over planten en dieren
leren en aan het einde van de dag ook nog eens veel
plezier beleven in een van de vele attracties. Dit alles
biedt u het Eifelpark te Gondorf.
Op het terrein, wat zich perfect aan het Eifellandschap aanpast, kunt u o.a. beren, wolven en lynxen,
steenbokken en vele andere wilde dieren bekijken. Voor
een gezonde portie spanning zorgt de Eifelcoaster met
een snelle rit richting het dal. Aan de kleintjes is met een
reuzeglijbaan, de nieuwe familie achtbaan, en speelplaatsen, Botsauto’s en een auto achtervolging met de
elektrische auto’s ook gedacht. Een bezoek aan de valkeniersshow en het voederen van de dieren maken de
dag tot een echte belevenis.
Een ontspannen dagje uit voor het hele gezin!
www.eifelpark.com
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HOPTEELT IN HOLSTHUM

BITBURGER MET ALLE ZINTUIGEN BELEVEN
BEZOEK DE MARKEN-ERLEBNISWELT

MARKEN-ERLEBNISWELT

Als u in het Prumdal onderweg bent kunt u door het
bijzondere klimaat bij Holsthum iets unieks ontdekken
voor deze regio: de hop. Laat deze kans niet liggen om
de enige hopplantage in het Rijnland te bezichtigen.
Werp een blik in de wereld van een hopteelt en luister
naar verhalen uit de eerste hand, om het belang ervan
als Arzneitmittel, de hopteelt operatie te vinden, om
Hopfenhalle, de oogst techniek en de verdere marketing
mogelijkheden, natuurlijk, om de relevantie ervan als
een belangrijke specerij bier.
Rust na de rondleiding, natuurlijk onder het genot
van een biertje, uit in het „Hopfenstü bchen“.

www.hopfenbauer.de

De Bitburger brouwerij, opgericht in 1817 in de zuidelijke Eifel, behoort met een jaarlijkse productie van zo‘n
vier miljoen hectoliter tot een van de belangrijkste premium-brouwerijen van Duitsland.
Zie, hoor, voel en proef wat ons Bitburger Premium
Pils zo bijzonder maakt. Wij laten u zien hoe Duitslands
meest getapte bier ontstaat.
Tijdens een rondleiding door de Bitburger MarkenErlebniswelt, kunt u Bitburger met alle zintuigen beleven. In de genieters-lounge kunt u even relaxen bij een
vers getapt Bitburger Premium Pils en een hartige Brezel. Neem bovendien een kijkje in de Bitburger shop met
zijn gevarieerde aanbod. Onze Bitburger Marken-Erlebniswelt is aangepast voor gehandicapten.
Wij verheugen ons op uw komst en vraag om vooraf
aanmelding.

Landgasthaus Oberbillig
Wolsfelder Str. 11
54668 Holsthum
Tel. +49 65 23/4 04
info@landgasthausoberbillig.de
www.landgasthausoberbillig.de
Goede degelijke keuken, pension met 7 ruime kamers in familiaal geleid ambiente. Een gevarieerd keuken met regionalen specialiteiten. Ruimte (100 pers.). In onze stokerij bieden
wij ronleidingen en brandewijnproeven aan.

Bitburger Braugruppe GmbH
Römermauer 3 | 54634 Bitburg
Tel. +49 (0) 65 61 / 14-24 97
marken-erlebniswelt@bitburger.de
www.bitburger.de
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WESTWAL MUSEUM IN
„PANZERWERK KATZENKOPF“

ROMEINSE VILLA BOLLENDORF
1907 en 1908 werd deze ruïne door het Rheinische Landesmuseum Trier onderzocht. Het gevonden herenhuis
is onderdeel van een Romeins landgoed, waar ook een
zogenaamde risalitvilla staat.
Deze villa bestond uit een grote hal met in zuid-westelijke richting een zuilengang. Aan weerszijden staat
aan het einde van de gang een hoektoren (risalit) ter
afronding. Ten westen vindt u een badcomplex. Het
noordelijkst ziet u het warmste bad, waarna aansluitend
het lauwe en koude bad te zien zijn. De vondsten stammen overwegend uit de 3e/4e Jhd., al zijn er ook vondsten die zelfs teruggaan tot de 1e eeuw na Chr.

Bunkers en oude grenzen herinneren ons vandaag de
dag nog aan het Nazi-tijdperk en de Tweede Wereldoorlog. Vooral in de West-Eifel heeft deze tijd vele sporen
achtergelaten. Het Westwallmuseum Pantzerwerk Katzenkopf biedt met behulp van beeldmateriaal en wapendocumenten een interessante expositie aan. Dit alles
wordt in de drie nog begaanbare etages tentoongesteld.
Ter bescherming van de Duitse westgrens werd vanaf
1936 een verdedigingslinie bestaande uit bunkers,
grachten en prikkeldraad gebouwd. Deze verdedigingsmuur strekte zich uit van het noorden van de Nederrijn
tot beneden de Zwitserse stad Basel en kreeg in de loop
van de tijd de naam Westwall (westmuur). In Irrel werden als hoekpunten de pantsers Katzenkopf en Nimsberg ingezet om zo het gebruik van de verbindingsweg
Keulen-Luxemburg te waarborgen.
Gebouwd in de 1937–1939 pantserwerk Katzenkopf
is het enige van de voormalige Westwall wat u nog kunt
bezichtigen. De eerste en tweede etage zijn in originele
staat bewaard gebleven. De onderste verdieping bevindt
zich 25 m onder de grond.
www.westwallmuseum-irrel.de
Openingstijden: zon- en feestdagen v. Pasen tot de
Duitse nationale feestdag (3 okt.), van 14–17 uur

Tel. +49 (0) 65 25 / 93 39 30
www.felsenland-suedeifel.de
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MENHIR OP HET FERSCHWEILER
PLATEAU

TEUFELSSCHLUCHT (DUIVELSKLOOF)

Menhir is een begrip wat uit de Keltische taal stamt en
„lange steen” betekent. De menhir werd net zoals
bijvoorbeeld de druidensteen in de vroege steentijd opgericht. Zij werden tijdens het uitvoeren van Keltische
riten gebruikt, die naar alle waarschijnlijkheid op plaatsen werden uitgevoerd waar men van de aanwezigheid
van magische krachten overtuigd was. De bekendste
menhir vindt u tussen Ferschweiler en Bollendorf. Het
zogenaamde Fraubillenkreuz werd waarschijnlijk al in
de vroege christentijd opgericht. Het zou een verbastering van het onze-lieve-vrouwen-kruis kunnen zijn, maar
tegelijkertijd kan het ook van „Frau Sybille“ (benaming
voor waarzegsters) afgeleid kunnen zijn.

www.felsenland-suedeifel.de

EIFELER HOF
Hotel | Pension | Restaurant

Ons menu bestaat uit een
brede selectie van regionale
specialiteiten.

10 DAGE +
1 DAG VRIJE,
HP 338 E

Nieuw gerenoveerde kamers. Huifkarrenritten.
Aanbiedingen voor groepen, Clubweekends, Wandelrondleidingen, Smulpaap weekends, Barbecue
party’s in onze grillhut. 5 dagen 178 E
Büchelstr. 7 | 54668 Ferschweiler
Tel. +49 (0) 65 23/3 86 | Fax 10 65
info@eifelerhof.de | www.eifeler-hof.de

Aan de oostrand van het prachtige Ferschweilerplateau
lokt de Teufelsschlucht en haar kloven vele bezoekers.
Duik in de spannende wereld van bizarre kloofwanden
die haar stempel op het landschap drukken. Honderd
rotstreden leiden u langs markante stukken steil afgebroken rotswanden.
Deze kloof is op sommige plaatsen maar 1 meter
breed en tot wel 20 meter hoog, gaat loodrecht omhoog
en heeft soms plekken waar rotsen over de kloven gevallen zijn! Alsof u in een labyrint rondloopt begeeft u
zich tussen rotswanden en -blokken. Op warme zomerdagen bieden de kloven een aangename verkoeling,
maar opgepast! Het temperatuurverschil kan ook oplopen tot 20° C.

Naturparkzentraum Teufelsschlucht
Ferschweilerstraße 50 | 54668 Ernzen
Tel. +49 (0) 65 25 / 9 33 93-20
www.teufelsschlucht.de
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KULTURHUEF GREVENMACHER
Het Kulturhuef is een unieke plaats voor culturele ontdekkingen en culinaire belevenissen binnen de muren
van een oud slachthuis in Grevenmacher.
In het cultuurcafé vinden regelmatig concerten en
theatervoorstellingen plaats. In het restaurant biedt men
naast het dagelijks wisselende lunchkaart u ook de mogelijkheid uw persoonlijke wensen te uiten.
In de bioscoop Cinémaacher worden elke avond (op
zondag na) de nieuwste films gedraaid en op zaterdag
en zondag worden overdag ook kinderfilms vertoond.
In het Luxemburgse druk- en speelkaartenmuseum
worden elke zondag gratis rondleidingen gegeven. Bovendien biedt het museum het hele jaar door een erg
uitgebreid workshopprogramma voor zowel kinderen als
volwassenen aan.

DINOSAURUSPARK TEUFELSSCHLUCHT

Meer als 100 levensgrote dinosauriërmodellen verwelkomen u in het Dinopark te Ernzen. Niet alleen de dino’s,
maar ook hun voorouders en hun sporen tot in de vroegste mensheid maken hun opwachting in dit splinternieuwe park. Het themapark is gehuisvest in het natuurpark Teufelsschlucht, wat het dinopark een extra dimensie geeft. Een wandeling door het park is een reis
door de wereldgeschiedenis. Naast levensechte reconstructies van uitgestorven diersoorten biedt het park nog
meer. De spelelementen nodigen u namelijk uit om er
een geslaagde, interactieve en leerzame dag voor jong
en oud van te maken.
Dinosauruspark Teufelsschlucht

Cultuurcafé Tel. 0 03 52 / 26 74 52 66

natuurpark-centrum Teufelsschlucht

Cinémaacher/Museum Tel. 0 03 52 / 26 74 64 1

Ferschweilerstr. 50 | 54668 Ernzen

Kinder-Workshops Tel. 0 03 52 / 26 74 64 28

Tel. +49 (0) 65 25/ 9 33 93-20

Workshops volwassenen Tel. 0 03 52 / 26 74 64 1

www.dinopark-teufelsschlucht.de
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VOORMALIGE GLASBLAZERIJ IN
HOLSTHUM

BURCHT BOLLENDORF
In de burcht Bollendorf was jarenlang de abdij van Echternach gevestigd. Tevens diende het als zomerresidentie
voor abten. Het fundament van de burcht stamt uit de
Romeinse tijd. Het noordelijke deel van het hoofdgebouw werd in 1619 gebouwd, wat vanaf 1739 door abt
Gregorius Schouppen werd uitgebreid. Door de verbouwing kreeg de burcht een barokke stijl. Uit deze tijd zijn
de burchtzaal en de ridderzaal nog bewaard gebleven.
Het plantsoen ligt pittoresk langs de Sauer en omvat tevens een burchthof. Verdere informatie over Bollendorf
is bij de VVV in het dorp verkrijgbaar.

Tourist-Information | Im Abteihof
Neuerburger Straße 6 | 54669 Bollendorf
www.felsenland-suedeifel.de

KEIN RUHETAG!

In het jaar 1769 werd de glasblazerij van Dominik Laeis
met steun van het toenmalig Oostenrijks bewind, opgericht. De glasblazerij was twee perioden in bedrijf nl. van
1774 tot 1811/12 en van 1843 tot 1850/51. Van het
grote ronde gebouw, de eigenlijke glasblazerij met
smeltoven is enkel een klein gedeelte van de wand met
de aanzet van het vroegere vrij-dragende, kegelvormige
dak, over gebleven. In het midden is nog een restant
van de oven te herkennen. Aan dit gebouw sloot zich
het lager- en sorteerhuis aan dat een gewelfde topgevel
had.
Van de overige gebouwen zijn nog het huis van de
meester-glasblazer, het zogenoemde „Fritzen-huis”, het
directie- en administratie-gebouw, restanten van het
molenhuis en van de slijperij bewaard gebleven.
www.felsenland-suedeifel.de

54669 Bollendorf | Tel. 0 65 26/69-0
info@burg-bollendorf.de | www.burg-bollendorf.de
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VOORMALIGE WATERBURCHT EN
HERMENWEIHER IN WELSCHBILLIG

De waterburcht uit de 13e eeuw kan als de kiem van de
stad Welschbillig worden gezien. Een 1,5 km lange verdedigingsmuur beschermde destijds de burcht en haar
vier hoektorens. 1673/74 werd de burcht echter door de
Fransen verwoest. Vandaag de dag dient de burcht als
pastorie, maar kan altijd nog bezichtigd worden. Vooral
de fontein in de burchttuin is het bekijken waard.
Tegenover de burcht ligt de Romeinse vijver, waarvan
u tevens enige toevoeren kunt bekijken.

VLINDERTUIN
GREVENMACHER

De vlindertuin is een perfecte plaats voor de natuurliefhebber. Op meer dan 600 qm zijn vele exotische vlindersoorten te zien. Bovendien kan men de levenscylus, van
paring tot aan de metarmofose uit de cocon als vlinder
bewonderen. Door een constante temperatuurregeling is
de tuin voor vlinders uit de hele wereld een klein paradijs
aan de oever van de Moezel. Dankzij het tropische klimaat in de broeikas zijn er ook diverse andere diersoorten te ontdekken, zoals de chinese bergkwartel, de kameleon en de schildpad. Op aanvraag is het mogelijk een
professionele rondleiding door de vlindertuin te krijgen.
route de Trèves | L-6793 Grevenmacher
Tel. 0 03 52 / 75 85 39 | www.papillons.lu

Freilichtmuseum

Roscheider Hof Konz
Roscheiderhof 1 | 54329 Konz
Tel. +49 6501/92710 | Fax +49 6501/927111
info@roscheiderhof.de | www.roscheiderhof.de
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ROMEINSE VONDSTEN RONDOM
MERTERT-WASSERBILLIG

De Gallo-Romeinse begraafplaats Weiler tussen Wasserbillig en Lellig werd in 1970 ontdekt. De hier gevonden
graven stammen uit 75–100 na Chr. en waren voor
leden van rijke families bestemd. Uit de fraaie versieringen op de graven was het mogelijk deze conclusie te
trekken. Vandaag de dag verraden de ruines in het bosgebied Weiler de voormalige begraafplaats.
Het feit dat deze plaats hier ligt is een aanwijzing
daarvoor, dat hier in de antieke oudheid een grafstraat
liep. Als middelpunt van deze weg stond een grafmonument wat er waarschijnlijk net zo uitzag als de zuil van
Igel. In de directe omgeving bevinden zich nog overblijfselen van een Romeinse tempel. Al deze vondsten
tonen aan dat de omgeving tussen de Sauer en de Syr
al heel erg lang bewoond is.

ROMEINSE VILLA HOLSTHUM

In de 2e eeuw na Chr. vestigden de Romeinen zich aan
de rand van het dorpje Holsthum met een landgoed, een
zogenaamde Villa Rustica. De breedte van het woonhuis
bedroeg 47,4 m en de lengte 23,65 m.
De brandsporen wijzen op het feit dat het complex
in de 4e eeuw na Chr. door bestormingen van de Germanen werd weggevaagd, nadat het in het jaar 260 al
zwaar werd verwoest.
Door het agrarische gebruik van de omgeveing rondom het complex, kwamen steeds weer delen van oude
muren bloot te liggen. Er kan hierdoor worden aangenomen dat de villa jarenlang als leverancier diende voor
bouwprojecten in en om Holsthum. Desondanks bleven
belangrijke delen, zoals de kelder met haar nog werkende drainage intact.
Veiligheids- en verfraaiingsmaatregelen zorgden er
in de jaren 2012 en 2013 voor dat het complex voor publiek werd opengesteld. Het kelderplafond is begaanbaar en biedt een fantastisch uitzicht over het Prümdal
en de bossen die aan de andere zijde liggen. Door de
vele banken en een informatiebord is dit een goede plek
om even tot rust te komen. De Villa werd in het kader
van het project „Straßen der Römer“ gesubsidieerd.

www.mertert.lu | www.lux-trier.info
Tel. +49 ( 0) 65 01 / 60 26 66 | info@lux-trier.info

www.felsenland-suedeifel.de
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SLOTEN LANDGOEDEREN
KÖRPERICH-NIEDERSGEGEN

EEN MUZIKALE BELEVENIS IN
NEUERBURG
Het maakt niet uit welk weer er voorspeld wordt: in het
stadje Neuerburg wordt het in elk geval een geweldige
zomer. Dit ligt echter niet aan een hogedrukgebied
boven de Zuideifel, maar meer aan de evenementenreeks „Musikalischer Sommer”. Elk jaar opnieuw komen
mensen naar deze muziekavonden, die tot in de verre
omtrek bekend zijn. Al 35 jaar lang organiseren verschillende verenigingen uit Neuerburg deze avonden, die elk
jaar opnieuw iets anders te bieden hebben. Van juni t/m
september bieden de verenigingen u cultuur en muziek
van de bovenste plank. Niet alleen moderne muziek en
volksmuziek wisselen elkaar af, maar bijvoorbeeld ook
dansvoorstellingen in volkskledij zijn in het zeer uitgebreide programma opgenomen.
Alle informatie en het complete programma kunt u nalezen op onze website

www.neuerburg-eifel.de

De mooiste sloten en hoven van de Zuideifel vindt u in
Körperich-Niedersgegen. Hier kunt u bijvoorbeeld het
landgoed rondom het herenhuis slot Petry bewonderen,
wat in 1823 gebouwd werd. Het slot Weilerbach diende
als inspiratie tijdens de bouw van dit herenhuis. Binnen
in het slot kunt u de tapijtenkamer bezichtigen met het
tapijt „Paul en Virgine” genaamd, wat uit de Maria-Theresia-tijd stamt. Ook het voormalige slot Bouvier of de
hoven Mertz en Heck zijn met hun prachtige siertuinen
zeker een bezoek waard. In de buurt bevindt zich tevens
het voormalige waterslot Kewenig. Dit slot werd in 1231
als Villa de Cheweningen in documentatiemateriaal genoemd. Dit kleine slot staat vooral bekend om de pracht
en praal in en om het slot.

Voorhanden bij het boekhandel!

€ 2,90
Verlag + Medien@gentur Michael Weyand GmbH
Friedlandstr. 4 | 54293 Trier | verlag@weyand.de | www.weyand.de
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AQUARIUM IN WASSERBILLIG

Dit aquarium herbergt vele vissen van over de hele wereld. In 18 verschillende bassins (300–44.000 liter) kunt
u de vissen en andere dieren bewonderen. Niet alleen
vissen uit de Sauer of de Moezel zijn te zien, maar ook
exotische vissen zoals piranhas of bamboehaaien.
Het personeel is u graag bereid uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

„PRINCESSE MARIE-ASTRID”

Wij zijn blij u aan boord van het schip Marie-Astrid te
mogen verwelkomen.
Naast de vaste dienstregeling bieden wij u ook themacruises, thema-avonden en culinaire verrassingen
aan. Trossen los! Geniet van een stukje Europesche geschiedenis, Romeinse cultuur en ontspanning op de
Marie-Astrid.

Entente Touristique de la Moselle Luxembourg
10, route du Vin | L- 6701 Grevenmacher
Tel. 0 03 52 / 75 82 75
Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66 | www.lux-trier.info

info@marie-astrid.lu | www.marie-astrid.lu
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KYLLTALBAD IN KORDEL

Zwemplezier gegarandeerd in in het idyllische Kylltalbad.
De vier zwembaden bieden voor elk wat wils, terwijl de
grote zonneweides rondom de baden voor ontspanning
zorgen. Het niet-zwemmersbad is voor de beginners
onder ons of om lekker pootje te baden. In het 25m-bad
kunt u rustig uw baantjes trekken, terwijl de avonturiers
een sprong van de springtoren kunnen wagen.
Door een speciaal verwarmingssysteem zijn deze
zwembaden bijzonder milieuvriendelijk. Het pierebadje
is compleet aangepast op speelplezier voor de allerkleinsten. Naast de vele speeltoestellen in het water
staat er bijvoorbeeld ook een kinderdouche.
Geen zin meer om te zwemmen? Neemt u dan eens
een kijkje bij het beachvolleybal, voetbal of tafeltennis.

OPEN-LUCHT-ZWEMBAD „AQUA-FUN“
NEUERBURG
Het „Aqua Fun“ in Neuerburg biedt plezier voor
jong en oud op vele manieren. De ervaring zwembad met 3 oefening vlotter paden á 25 m, een 63
m lange waterglijbaan en een wild-waterstroom.
De 25 m zwembad heeft 5 startblokken, hoge
en lage springplanken. Voor de kleintjes een plonsbad met Speelfontein, Mini-glijbaan en waterval
en glijplezier op de glijbaan. Het water wordt
tijdens het seizoen tussen 24 en 27 graden celsius
verwarmd.
Ontspanning biedt een groot ligweide in de
schaduw bomen.

Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land

Zwembad „Aqua Fun“

Tel. +49 (0) 6 51 / 97 98 0

Tel. +49 (0) 65 64 / 29 55 oder +49 (0) 65 64 / 69-114

Kylltalbad Tel. +49 (0) 65 05 / 13 08

www.neuerburg-eifel.de
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VISSEN NAAR MOEZEL, SU
̂ RE EN OUR

De rivieren de Moezel, Sauer en Our vormen voor een
groot deel de grens tussen Duitsland en Luxemburg.
Op de kleine rivieren Sauer en Our mag er niet met
gemotoriseerde boten gevaren worden en juist dat
maakt deze rivieren zo mooi en ontspannend. Tevens is
dit de perfecte plaats voor het uitoefenen van watersporten.
Vooral het vissen is tussen de Duits-Luxemburgse
grens een erg populaire sport. Mede door het hoge aantal verschillende vissoorten, van aal tot snoekbaars, zijn
de rivieren erg geliefd. Om te mogen vissen in deze rivieren heeft u een vispas voor grensrivieren nodig. Deze
is op vertoon van uw ID-kaart of paspoort te koop bij
de Duits-Luxemburgse VVV in Langsur.
Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66 | www.lux-trier.info

Voorhanden bij het
boekhandel en bij de
Deutsch-Luxemburgischen VVV

VEERBOOT SANKTA MARIA

Wilt u vanuit het Luxemburgse Wasserbillig de Moezel
oversteken richting Duitsland of andersom? De veer
„Sankta Maria“ brengt u veilig naar de andere oeverzijde. Voor auto’s is het overigens de enige mogelijkheid
om bij de Obermosel de rivier over te steken. Bovendien
is de pont ook zeer geliefd bij wandelaars en fietsers als
alternatief voor de spoorbrug in Konz.
Tel. +49 (0) 65 01 / 60 26 66 | www.lux-trier.info

Overdekt zwembad Irrel
Het bad geeft zowel de scholen, als de inwoners van de gemeente, alsook de bezoekers
van overal, de gelegenheid hel het jaar door
de zwemsport te beoefenen.
Als bijkomend aanbod kan de gast kiezen
tussen: 3x/week vroeg zwemmen van 6u30
tot 8 u., aqua-jogging, watergymnastiek,
aqua-power en zwemcursussen voor iedeeren.
Een mooie ruime sauna met duik-bekken
rond het geheel af.

€ 3,90
Verlag + Medien@gentur Michael Weyand GmbH
Friedlandstr. 4 | 54293 Trier | verlag@weyand.de | www.weyand.de
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PUUR AVONTUUR
KANOVAREN OP DE SÛRE TUSSEN WALLENDORF
EN MINDEN
Zachtjes door het water glijden, terwijl u van het prachtige landschap geniet. Dit is geen watersport, maar puur
genieten! Het fraaie Sauerdal als Duits-Luxemburgse
grens biedt tussen Wallendorf en Minden zelfs de mogelijkheid een kanotocht te maken. De verhuurbedrijven
bieden bovendien een shuttle aan vanaf het einde van
de tour terug naar het begin.
Doe mee aan een begeleide kanotour en ontdek het
Sauergebied op een compleet andere manier. De begeleider vertelt u meer over de speciale hoeken van het
dal waar u versteld zult staan van de ongerepte natuur
en haar geheimen. Voelt u zich als een expeditiedeelnemer die nieuwe gebieden ontdekt. Onderweg vaart u
ook langs alle cultuurhistorische monumenten die op de
route liggen. Puur avontuur!

Camping, herberg, distilleerderij,
camping Accessoires
Wandelhutten Comfort Plus, nieuwe, modern vakantiewoning, mobil-homes, te huren woonwagens, gastenkamers, W-Lan, comfortabele standplaatsen

Uferstr. 17 | D-54675 Gentingen | Tel. 0049 (0)6566 352 | www.eifelidyll.de | info@eifelidyll.de
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Camping Altschmiede
• Camping
• Openluchtzwembad met 3 waterglijbanen

HHHH

• Snackbar Wij v
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• Restaurant
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• Vakantiehuisverhuur

• Winkel

• Kanoverhuur

• Kinderspeelplaats

• Bistro bij het oprnluchtzwembad

• Boerderij met branderij

Familie Richard | 54669 Bollendorf | Tel. +49 65 26/3 75 | Fax 13 30
info@camping-altschmiede.de | www.camping-altschmiede.de

oek!

